Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.2

DATUMS: 2019. gada 27. maijs
SĒDE SĀKAS: plkst. 16.00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1. Ira Dūduma, Mārupes novada Domes Kultūras nama direktore;
2. Līga Kadiģe, Mārupes novada Domes, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas vadītāja;
3. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs;
4. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
5. Lāsma Lukss, Mārupes novada iedzīvotāja;
6. Jānis Kliģis, Mārupes novada iedzīvotājs;
7. Diāna Kravale, Mārupes novada iedzīvotāja.
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
8. Gunta Lielkāja, Mārupes novada iedzīvotāja;
9. Jānis Ozols, biedrības “BDMB” valdes priekšsēdētājs;
10. Līna Rislinga, Mārupes novada Domes Kultūras pasākumu organizatore;
11. Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs;
12. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāve;
13. Ilona Ignatenko, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve.
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Ilmārs Jasinskis; Mārupes iedzīvotājs;
2. Viesturs Kalniņš, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis;
3. Laima Zandreitere, Barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība (BDMB) pārstāve;
4. Juris Pētersons, SIA “IsMade” pārstāvis.
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DARBA KĀRTĪBA:
1. jauna dalībnieka ievēlēšana padomes sastāvā;
2. pārskats par Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. –
2023. gadam īstenošanas progresu;
3. iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību
ietekmējošiem faktoriem.
NORISE
Darba kārtības 1. jautājums: jaunu padomes dalībnieku ievēlēšana padomes sastāvā.
I.Krēmere informē, ka rakstiski saņemts biedrības “Mārupes uzņēmēji” lēmums
atbrīvot Ilonu Ignatenko no Biedrības pārstāvja pildīšanas Mārupes novada Kultūrvides
konsultatīvajā padomē, nozīmējot Viesturu Kalniņu kā jauno Biedrības pārstāvi. Ir
saņemts arī Viestura Kalniņa iesniegums ar lūgumu uzņemt Kultūrvides konsultatīvajā
padomē.
Padomei tiek lūgts balsot par biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvniecības maiņu.
Padomes locekļiem vienbalsīgi balsojot “PAR” nolemj uzņemt Viesturu
Kalniņu_Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvā kā biedrības “Mārupes
uzņēmēji” pārstāvi, vienlaikus no padomes izslēdzot iepriekšējo biedrības
pārstāvi Ilonu Ignatenko.
I.Krēmere informē, ka saņemts Mārupes iedzīvotāja Ilmāra Jasinska iesniegums ar
lūgumu uzņemt Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvā kā sabiedrības pārstāvi.
I.Jasinskis īsi iepazīstina klātesošos ar sevi.
I.Krēmere aicina padomi balsot par I.Jasinska uzņemšanu Kultūrvides konsultatīvās
padomes sastāvā.
Padomes locekļiem vienbalsīgi balsojot “PAR” nolemj uzņemt Ilmāru
Jasinski_Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvā kā iedzīvotāju pārstāvi.
Darba kārtības 2. jautājums - pārskats par Mārupes novada kultūrvides attīstības un
tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progresu un darba kārtības 3.
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jautājums - iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un
uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem.
I.Krēmere informē, ka uz sanāksmi ir uzaicināts un ir ieradies SIA “ISMADE”
pārstāvis Juris Pētersons. SIA “ISMADE” gatavo Mārupes novada Attīstības
programmu 2020. – 2026. gadam. Juris Pētersons ir attīstības programmas izstrādes
vadītājs J.Pētersons sniegs nelielu informāciju par veikto Mārupes novada kultūrvides
attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023.gads ieviešanas novērtējumu.
J.Pētersons informē klātesošos par Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam
izstrādes mērķiem un gaitu. Lai būtu iespējams izvirzīt precīzākas un labākas rīcības
nākamajiem septiņiem gadiem, ir veikta Mārupes novada attīstības programma 2013. –
2019. gadam un Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023.
gadam ieviešanas novērtēšana. Kopējie secinājumi ir, ka stratēģijas ieviešana notiek
sekmīgi. Lielākā daļa izvirzīto rīcību ir atrodas ieviešanas stadijā. Papildus ir
identificētas atsevišķas rīcības, kuru ieviešana kavējas, kas ir saistīts ar nepieciešamā
finansējuma trūkumu. Papildus J.Pētersons klātesošos informē par iedzīvotāju
anketēšanas rezultātiem kultūrvides jautājumos. Tā kā kopumā anketēšanā piedalījās
vairāk par 880 iedzīvotājiem, tad dati ir pietiekami reprezentabli. SIA “ISMADE”
sagatavoto prezentāciju kultūrvides konsultatīvās padomes sēdei, skatīt pielikumā (1.
PIELIKUMS).
J.Pētersons aicina klātesošos izteikties par konsultantu sagatavoto pirmo priekšlikumu,
ka nākotnē vairs netiek veidota atsevišķa stratēģija katrai nozarei, bet viena liela
Mārupes novada attīstības programma, kura ietver visu nozaru un sfēru atsevišķās
stratēģijas. Tā tiktu strukturēta pa virzieniem – sports, kultūra, izglītība utt., kur attiecīgi
katra konsultatīvā padome strādā pie to rīcību ieviešanas, kas ietilpst tās atbildībā.
Klātesošie padomes locekļi neiebilst, ka nākotnē tiek veidota viena liela rīcību
programma.
Ņemot vērā sniegto informāciju par rīcībām, kuras nav bijis iespējams ieviest pilnībā,
kā arī informāciju par iedzīvotāju anketēšanas rezultātiem un atsevišķiem iedzīvotāju
priekšlikumiem anketu atvērto jautājumu daļā, J.Pētersons aicina klātesošos izteikties
par to, kādas būtu izvirzāmas rīcības kultūrvides un tradīciju turpināšanai 2020. – 2026.
gadam:

3

-

pārstāvji rosina iekļaut esošajā kultūrvides un tradīciju plānā paredzētās rīcības,

t.sk., jauna kultūras centra būvniecību Tīraines dārzos, jaunas brīvdabas estrādes un
iedzīvotāju pulcēšanās vietas labiekārtošana Mārupes novadā;
-

par kultūrvides attīstību Mārupē domāt daudz plašāk un stratēģiskāk, ne tikai kā

par kolektīviem vai pasākumiem, bet kā par kultūrvidi, t.sk. autostāvvietas,
profesionālas izstāžu zāles utt.;
-

muzeja izveidošana un attīstība;

-

Mārupes bibliotēkas būvniecība;

-

Jaunmārupes radošo pakalpojumu centra būvniecība;

-

Mārupes multifunkcionālā kultūras centra būvniecība;

-

veidot atvērtā tipa bibliotēku, kur cilvēki var atstāt grāmatu(as), kuru (as) viņi

vairs nelasīs un var paņemt grāmatu, kuru viņš vēlas izlasīt. Tā varētu būt arī privāta
iniciatīva un realizējama projekta “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. uzņemt Viesturu Kalniņu Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvā kā
biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi, vienlaikus no padomes izslēdzot
iepriekšējo biedrības pārstāvi Ilonu Ignatenko;
2. uzņemt Ilmāru Jasinski Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvā kā
iedzīvotāju pārstāvi.
PIELIKUMĀ:
1. SIA “ISMADE” sagatavotā prezentācija.

SĒDI BEIDZ: plkst. 17.45
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītājas palīgs

I.Šaroka

Padomes priekšsēdētāja:

I.Krēmere
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